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چکیده
دهد و راوي کسی است که ایـن  ترین مفهوم، داستانی است که در زمان روي میروایت در ساده

ما یوشیج روایتی از درد و رنـج جامعـه،   اي از اشعار نیکند. با این که حجم گستردهداستان را نقل می
عشق متعالی انسان به مردم و خاطرات کودکی و طبیعتی است که شاعر در آن زندگی کرده و تجربـه  
آموخته اما به این جنبه از شعر او کمتر توجه شده است. اشعار روایت مدارانۀ نیما داراي دو سـاخت  

هاي کل قدیم شعر کامالً وفادار بوده و گاه در قالبسنتی و نو هستند. در ساخت سنتی گاه شاعر به ش
معهود شعر قدیم تغییراتی به وجود آورده که نتیجۀ رویکرد خاص او به کـارکرد جدیـد قافیـه بـوده     

کند. به عبـارت دیگـر   اي از شعر حکایت میاست و از آمادگی ذهنی شاعر براي ورود به ساخت تازه
هـاي  ها و درد و رنجاز قافیه در واقع زمینه را براي طرح حرفنیما با روي آوردن به کارکرد دیگري

تازه فراختر کرده است. در تمام اشعار روایی چه در ساخت سنتی و چه غیر سنتی، شاعر بـه عنـوان   
ها را شکل داده و هر جا که الزم بـوده بـا هنرمنـدي بـه توصـیف      ها و گفتار آنداناي کل، شخصیت

رسانی کرده است. گیري و پیامته و یا با تفسیر و تحلیل واقعه، نتیجهصحنه و فضاي داستان پرداخ
اي اخالقی و گـاه آمـوزش پنـد و حکمـت و     هاي داستانی گاه اثبات مقولههدف نیما از روایت

اي اجتماعی را مطرح زمانی تهییج احساسات خواننده و تأثیرگذاري بیشتر بر او است و آنجا که مقوله
شود. به طوري کـه بـه همـراه عـدول از     شدت استعاري و سمبولیک و پنهان کار میکند زبان او بمی

و گردیـده یاب هاي بلند، زبان شعر او بسیار دشـوار هنجارهاي صرفی و نحوي، بخصوص در منظومه
سازد. ارتباط معرفتی خواننده را با شعر به سختی ممکن می
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مقدمه
انگیز و چنان شگفتتشخص سبکی نیما یعنی تغییري که در ساخت سنتی شعر داد، آن

هاي دیگر در باب شعر نیما باقی نگذاشت. بیش از داراي جاذبه بود که جایی را براي بحث
و تکثیـر  ها و در نتیجه از تقلیلهر موضوع دیگري، از درهم شکستن تساوي طولی مصراع

هاي عروضی، جابجا کردن قافیه و استفاده از آن به عنوان زنـگ مطلـب، در شـعر نیمـا     پایه
اندازد. انقالب سخن گفته شده است. طبیعتاً روشنایی آفتاب، کور سوي شمع را از جلوه می

ادبی نیما و سنت شکنی شعري او به مثابه خورشیدي بود که در پرتو نور خیـره کننـدة آن،   
ها که کمتر رنگ شد. یکی از این مقولهرنگ و حتی بیهاي هنري کالم شاعر، کمجنبهسایر 

اي از اشعار او را در باب آن بحث شده ساخت روایی شعر نیماست که حجم بسیار گسترده
هـایی هسـتند کـه در زمـان رخ     ترین مفهوم، داسـتان ادهــها در سروایت«رد. ـــگیدر برمی

و 20، صـص  1380(آسابرگر، »کند.انی را نقل میــکسی است که داستدهند ... و راوي می
هاي فرهنگ بشـر دیـده   هاي بشري است و تقریباً در تمام جلوهروایت، یکی از جهانی)21
هاي آیینی ، روایتگـري داراي  شود. در داستان، قصه، نمایش، اسطوره، تاریخ و در رقصمی

کند و روایت او، از نوع روایت داستانی است. ت مینیما در شعر روای.اي استجایگاه ویژه
آورد و کلمۀ داستان را توسـعاً در معنـی   خود او معموالً داستان و شاعري را در کنار هم می

تواند همه گونه ذوق و در داستان بهتر از تئاتر، شاعر می«برد: هاي داستانی به کار میمنظومه
پردازد جنگد، به قضاوت میکند، میشاعر، بنایی میهوش خود را آفتابی کند ... در داستان،

انـدازد. در  کنند. به همۀ جزئیات زندگی دست مـی کند که در صحنۀ تئاتر میو کاري را می
گونه مهارت و زبردستی و هـوش و ذوق خـود را   واقع داستان راهی است که او در آن همه

)35، ص 1368(نیما، دربارة شعر و شاعري، »آزماید.می
شعر نیما، شعر زندگی است و زندگی؛ یک روایت بلند و پر رمز و راز است. بنـابراین  

کند باید با روایتگري پیوندي عمیق داشته باشد. شعري که حکایت حیات بشر را بیان می
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هاي روایی نیما گاه داراي ساخت سنتی هستند و گاه داراي ساخت نـو. امـا در   منظومه
ایتی ، شکل ذهنی شعر و نگاه شاعرانه با شعر سنتی متفاوت اسـت  هاي روتمام این منظومه

یعنی شاعر به ساختار هارمونیک صور خیال در شعر خود به عنوان یک کلیت توجه داشته، 
هاي خیالی پراکنده و گسسته به وجود نیاورده و محور عمـودي و  ، صورتنگر نبودهجزیی

. از نظر دید شـاعرانه  انسجام رسانده استافقی خیال را در کالم هنري خود به هماهنگی و
،، به جامعه و به جهـان ، نگـاهی نـو و عمیـق بـوده اسـت      ، به عشقنیز نگرش او به هستی

نگاهی متأثر از زمان و تحوالت جاري در آن. 

راوي ـ شاعر در شعر نیما
ر است یعنی دانـاي کلـی کـه پـس از بیـان واقعـه،       ـّهاي نیما، راوي مفسراوي منظومه

هاي بلند که مجـال  بخصوص در منظومه،پردازدکند و به تحلیل و تفسیر میگیري مینتیجه
اي دارنـد ، راوي کـه   هاي بلندي کـه سـاخت تـازه   بیشتري براي این کار هست. در منظومه

گذارد و حضـور  ها میگیرند، گفتگوها را بر عهدة شخصیتها از دید او شکل میشخصیت
ها، گاه راوي حکـم کـارگردان   شود. در واقع در این منظومهگ میخود او در روایت کم رن

کنـد. البتـه همچنـان کـه     تئاتر را دارد که بازیگران خود را براي ایفاي نقش فقط هدایت می
گذشت نیما معتقد است که داستان، مجال بیشـتري را بـراي نشـان دادن ذوق و هـوش در     

از تئاتر اسـت. در منظومـۀ مـانلی، راوي گـاه     دهد و از این لحاظ بهتراختیار شاعر قرار می
هـاي کوتـاه، حضـور او را بـا گفتگـوي      کوتاه است و همین جملـه ايکنندة جملهفقط بیان

دهد:پیوند می»ماهیگیر و دریا«

گفت جانانۀ دریا با او
؟  چه کنی دل به سر خاموشی«

اندازي شیطان پلید،  از کج
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گرنه صیدست پدید، 
،  کامورنه کاریت به

.  کار دنیا نه ز کاري که به سر دارد گشته است تمام
! فکر بر راه گمار

!جان خود خوار مدار
تو نگفتی اما،  

؟  به چه نامی مشهور
در دل این شب تاریک و به دریایی خود کام چو گوري که از آن  

آورد اندر دل خود هم شیطان ! بیم می
چشم بر هم زدنی،  

»  .درآید دریابر سر خشم اگر با تو
من،  : « مرد شوریده به او گفت که

خاطر آوردم در هر سخنت شورافکن  
.  ي تو دانستمقدر هر گفته

، لیک چه سود ز دانستن این
.  که چه نام و چه نشانم به زمین

)358، ص 1373(نیما، مجموعۀ کامل اشعار، جوید اینگونه ز من نام و نشانکیست کاو
اوي در فاصلۀ چنـد گفتگـو فقـط در حـد جمالتـی اسـت ماننـد:        جاي پاي شاعر ـ ر 

گفت جانانۀ دریا با او، مرد شوریده به او گفت که، دلنوازندة دریا گفـتش، گفـت، مهربـان    «
گشتۀ دریایی گفت و ... 

) نیز راوي گاه 491) و مرغ آمین (ص 387هایی مانند پی دار و چوپان (ص در منظومه
نظومۀ خانۀ سـریویلی اگـر چـه راوي بـا مقدمـۀ نسـبتاً بلنـدي        حضور کم رنگی دارد. در م
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روستاي سریویل و خانۀ سریویلی شاعر و روزگار خوش او و دیگر روستاییان را توصـیف  
انگیز و غوغاي ورود شیطان را در آن شـب هـول هایـل بـه     شب توفانی هراساست،کرده

ها شود و مکالمۀ شخصیتمیکند اما گاهی روایتگر از صحنۀ داستان حذفتفصیل بیان می
آید و عالئم سجاوندي، گفتگوها را از هـم متمـایز   به صورت متوالی پشت سر یکدیگر می

کند: می
ـ دور از جاي و مکانم اي دریغا ! 

انگیز کرادي درد سر آور نشینم  زیر سایۀ غم
زشت از پیش  تا غرابی خواندم غمگین و
در غروبی رنگ مرده ، من  

ام را خامش و دلریش  صهیاد آرم ق
ـ اي سریویلی ! عجب هرگز مدار 

زیر بارانم  
زار و ناالن این چنین مگذار 

گرید این گردون غم فزا می
گریزد هر که در هامون  می

مثل اینکه اهرمن رویی
کشد هر چیز از سویی به سویی  می

هاي بس درختان کهن پیچیده اندر هم  ریشه
پیش این سیل دمان  

جهند از سنگ بر سنگی  می
مثل اینکه اژدهایی سخت غران را به دنبالند مارانی به تن رنجه  

ها  از چه روي این سان حکایت



113ساخت روایت در شعر نیما

روترش داري چرا با چاکرانت ؟ 
کس از میهمان نو رسیده دل مبریده  هیچ

گرچه از وي نابجایی دیده یا روزي جفایی یافته، زشتی شنیده  
)294(همان، ص باید میهمان راگوید: گرامی داشتهرکه می

دهـد و  گاهی راوي با بیان جمالت و عباراتی کوتاه گفتگوها را به یکدیگر پیونـد مـی  
هاي روایـی را وارد فضـاي داسـتان    شخصیت»شیطان«یا »سریویلی«گاهی فقط با بیان نام 

کند: می
دارد هاي تو مرا افسرده میحرف«شیطان: 

مثل اینکه ابر دیگر  
بارد  مره این ابر میه

بعد از این من در جلوي روشنی تکریم دیگر بایدم کردن  
پاي در این تیرگی آهسته بر روي زمین خواهم نهادن  

حسرتم هر دم فزاید که چرا منفور تو هستم  
هاي دور تو هستم  مایۀ اندوه تازه در میان آن همه اندوه

سعی خواهم داشت تا خویم دگر باشد  
»  هان به موهاي درازم شاخم ار باشد.کنم پنمی

با لبان هشته، وز خونابه آغشته، چه خواهی کرد ؟  «سریویلی: 
سر به سر موي درازت چرب  

بر تن پر چرك خوابیده  
آنچنان که ریسمان بافان  

ریسمان شان را بتابیده  
پس به روي کتف تو گویی 
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اند  ها بیفکندهشان را به روي بام دکانریسمان
آیم  زمانی که به یاد روي و خوي تو میآن

دردناك آواي مخلوق است در گوشم  
همچو بوي جسم مرده از تن تو ، بوي در زیر مشامم  

هاي دوزخی خوي تو هستم  آن زمانی که به یاد کینه
یا به یاد نقشۀ یک خندة تزویر بار روي تو هستم  

بندم نبینم تا جهان را چشم می
ها استخوان آرزوهاي نهانی را ادآوريوز ره این دلگزا ی

کوبم  بافشار درد می
آه از خونابۀ چشمان  

هاي زندگانی را راه
)268(همان، ص ».روبممیبی سر مویی شعف هر لحظه

دهد و هر ها شکل میها حضور پنهان و آشکار راوي به دیالوگالبته در تمام این حالت
پردازد. اما همۀ اشعار و شخصیت و یا تفسیر روایت میجا که الزم باشد به توصیف صحنه

ولۀ اجتمـاعی  ــــ ا، روایت واقعه نیستند. گاهی شعر او روایت تفسیري یـک مق ــروایی نیم
وز از شـب  ـــ )، هن488ا صبح دمـان (ص  ـــ)، ت490است. اشعاري مانند مرغ شباویز (ص

ها ) و ده444تاب (ص )، مه486)، چراغ (ص 487)، در شب سرد زمستانی (ص 489(ص 
از این نوع اشعارِ روایت مدارانه بوده ازنظر ساختی معموالً کوتاه و نـو هسـتند.   ،شعر دیگر

زیرا نیما معتقد است که اگر شعر، سرگذشتی را توصیف نکند ، بهتر اسـت کـه خالصـه و    
کوتاه باشد: 
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با وجود زیبایی آنهـا،  تر باشد، بهتر است تا اینکه مطالبی باشد که قطعه شعر اگر کوتاه«
دهد و سرگذشتی نیست، هـر  اي را شرح نمیبتوان آنها را حذف کرد. وقتی که شعر، حادثه

)275، ص 1368(نیما، دربارة شعر و شاعري، »تر است.تر باشد، مطلوبقدر خالصه
به شب آویخته مرغ شباویز  

مدامش کار رنج افزاست چرخیدن  
چرخد  اگر بی سود می

چرخد  ستکار شب درین تاریک جا مطرود میوگر از د
چرخد ـ چو او بر جاي ـ به چشمش هر چه می

زمین با جایگاهش تنگ  
و شب ، سنگین و خونالود ، برده از نگاهش رنگ 

هاي خاموش ایستاده  و جاده
که پاهاي زنان و کودکان با آن گریزانند  

چو فانوس نفس مرده  
چرخد.  میکه در او روشنایی از قفاي دود 

گویند:  ولی در باغ می
به شب آویخته مرغ شباویز  «

»چرخد.به پا، ز آویخته ماندن ، بر این بام کبود اندود می
)490، ص 1373(نیما، مجموعۀ کامل اشعار، 

و این نکته یعنی کوتاه گفتن و کوتاه نوشتن ـ در جایی که امکان آن هسـت ـ اگـر در     
هـا نیمـا   شد بسیار بجا و درسـت بـود. در ایـن منظومـه    ایت میهاي بلندنیما هم رعمنظومه

پـردازد و  حرکت کندي دارد یعنی به عنوان یک راوي مفسر به شرح و تحلیـل مطلـب مـی   
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شود که عرضۀ بموقع حـوادث و پیامـدهاي آن را بـا    هاي او گاه به قدري طوالنی میتفسیر
ا براي خواننده بدنبال دارد کـه بـا   کند. در نتیجه نوعی مالمت و کسالت رجه میااشکال مو

شد جلوي آن را گرفت. حذف حداقل قسمتی از این تحلیل و تفسیرها می

اشعار روایی با ساخت سنتی
اي از آنها هاي داستانی نیما با ساخت سنتی داراي دو شکل کامالً متفاوتند. پارهمنظومه

هاي شـاعران گذشـته ندارنـد.    منظومها هیچ تفاوتی با ــاز نظر قالب، وزن، قافیه و حتی معن
) در 228) و دانیــال (ص 163نـو (ص  )، جامۀ65هاي روایی چشمۀ کوچک (ص حکایت

) و کـرم ابریشـم   581)، (ص 498اه حکایـت (ص  ــــ هاي کوتومهــقـالب مثنـوي و منظ
)، پرنـدة منـزوي   153روس و بوقلمـون (ص  ــ)، خ146اده (ص ـــ)، خروس س146(ص 
) و عبداهللا طـاهر و کنیـزك   154عقوبت خروس (ص ،)147سب دوانی (ص )، ا156(ص 
ها هستند. ) در قالب قطعه از این حکایت144(ص 
رد به ذلت چنديـــوي چون کـــخدي ـــن میمنــد حســواجه احمــــخ

دــــأوا بگزیــــر مــــالنجــدژ کد ــاي کشیـــود پــد خـر مسنــاز س
ر داشتـــتت افزونــت از ذلـوحشر داشت ـــان ســـه دامـبروزي افسرده 

ر؟ــو برگشت به قهــه سعادت ز تـکواجۀ شهر ــت دژبان: چه شد اي خــگف
اریکــن ره بــه دریــد آن خواجـنشکــود و لیـدا بــــدیر خــت: تقــگف
زـــرود آید نیــــرشد به فـه بــآنچز ـــخیتـر محنهگذن رــر ایــه بـــک

ه یک روز به سنگـــورد این آینــخگ ـام درنــم اجســـالـــت در عـنیس
الـــرود آمدنش گشت محـــه فــبون یافت کمال ـرد است که چـــروح م

)144(همان، ص 
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اي اخالقی ـ تعلیمی را روایـت   ها، شاعر به صورت داناي کل نکتهدر تمام این منظومه
گوید. این اشعار داستانی کـه داراي  پس نتیجۀ دلخواه را درعین فشردگی باز میکند و سمی

باشند به دلیل فضاي بسته و محدود خود، حرکت و پویایی چندانی یک یا دو شخصیت می
شـود. ایـن   هـا رد و بـدل مـی   ندارند و فقط گاهی یـک یـا دو گفتگـو میـان آن شخصـیت     

یح شاعر است و در ضمن تصـحیح و پـاکنویس   هاي کوتاه شعري در واقع زنگ تفرروایت
سـراید. مـثالً در ذیـل حکایـت     کارهاي عمیق و جدي خود براي رفع خستگی آنهـا را مـی  

:با مطلع489صفحۀ 
چونان که بس افتد به سر لفظ کرانهبا جاهلی و فلسفی افتاد خالفی 

در ضـمن  «نویسـد: که تکراري در مضمون و معنا و قالب شعر سنتی است، چنین مـی 
در تنفس و رفع خستگی در ضـمن چـایی خـوردن ایـن را     »مرغ آمین«اصالح و پاکنویس 
»طور کار کردن آسان و عاري از زحمت اتود و فکر است.ساختم. چقدر این

کند چرا که او معتقـد بـه   این مقوله، از توانمندي شاعر در خلق شعر سنتی حکایت می
تکار و نوآوري بود: شناخت هنر گذشته براي رسیدن به اب

تشخیص هیچ حقیقتی انحراف نیست. اگر چنانچه دیروز نبود، امروز وجود نداشـت.  «
، 1350(نیمـا، تعریـف و تبصـره،    »اختن سابقه الزم است.ــراي شناختن هنر الحقه شنـــب

)35ص 
آمیـز.  هــاي طنـز  شـود بـه منظـومـهشکل دیگـري از اشعـار سنتـی نیمـا مربـوط می

گیـرد. شخصـیت   هاي خالف انتظار در گفتار یا عمل شکل میها با پاسخي این داستانفضا
تواند در مقابل بـروز حـوادث،   دلی است که نمیها مرد یا زن سادهاصلی اغلب این حکایت

گیـرد و  اي داشته باشد. بنابراین تصمیمی خالف عقـل و انتظـار مـی   کنش منطقی و عاقالنه
آمیـز  هاي کوتاه طنـز سازد. این داستانشی از خشم و اندوه دچار میخواننده را به شگفتی نا
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هاي آن نماد مردم ایران و مکـان  اند و شخصیتمعموالً در قالب مثنوي یا قطعه سروده شده
وقوع آن، نمادي از وطن شاعر است. نیما براي عمق بخشیدن به معنا، استفاده از سمبول را 

کند: توصیه می
دهنـد و  دهنـد، وقـار مـی   دهند، اعتبـار مـی  کنند، دامنه میا عمیق میها شعر رسمبول«

یابد ... آنچه وسعت دارد، پوشیده است و براي نظرهاي خواننده خود را در برابر عظمتی می
)133، ص 1368(نیما، دربارة شعر و شاعري، »آید.، مبهم و گنگ به نظر میعادي پیچیده
ن درد و دلهـره و خشـم و بغــض شاعــر دردمنـد در    هاي طنزآمیـز نیمـا بیـامنظومه

هاي جامعه است. در واقع روانشناسی راوي و روانشناسی جامعه ها و کاستیمقابل ناگواري
ها تعین دارد. این روانشناسیِ وجودي شاعر است که در او ایجاد کنش هردو دراین منظومه

د. او روان عناصـر جامعـه را از   شـو هاي روانی جامعـه منجـر مـی   کند و به طرح ویژگیمی
گـذارد و بـا بیـان هنـري و شـگرد طنـز و       کـاود، بـه تماشـا مـی    فرادست و فرودست مـی 

دهد. به قول خود او: هاي اجتماعی را نشان مینمایی، عمق فاجعهبزرگ
تـر از آن انـدازه کـه    اگر شاعر نتواند یک مطلب عادي و به گوش همه رسیده را قوي«

اگر شاعر نتواند معنی را جسم بدهد و خیالی را پیش چشم بگذارد، بـا  هست، نشان بدهد،
)157(همان، ص »هاي خود ثابت بدارد یا باطل کند، کاري نکرده است.داستان

سرـــوجگکان را یکــــبرد جیـمر ـودســـد عقاب خـــی دیــکچب
دـــــکنش و آواره ـــــد راهرـُببد ـاره کنـواست این حادثه را چـــخ
ود آن تیشهـر خـــاز ببـــــرگرفت هـــرد اندیشــدیشه و کـــرد انــک

رد خرابــــر ره کـــل ده را ســپاب ــرزه عقـی آن شــــرفت از ده پ
ایمود انداختهــــر راه خــــشه بـتیایم هــــه نشناختـــن همـــراه دشم

)148، ص 1373(نیما، مجموعۀ کامل اشعار، 
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مجموعۀ کامل اشعار نیما یوشیج، نام روستایی اسـت  607نامۀ صفحۀ کچب؛ بنابر واژه
گیري از اشتهار اهل کچب به نادانی اند. و نیما با بهرهل که مردم آن به سادگی شهرهــدر آم

رجسته ساخته و به نمایش ـی، یک درد اجتماعی را بـــو تجسم کنش به دور از انتظار کچب
)، 69گـو (ص  )، بز مـال حسـن مسـأله   69هایی مانند انگاسی (ص ومهــمنظگذاشته است. 

)، عمـو رجـب   143ام ارژنگـی (ص  ــــ )، به رس157)، میرداماد (ص 142ی (ص ــانگاس
)، آتش جهنم 152)، باز هم انگاسی (ص 152)، انگاسی (ص 150)، خریت (ص 150(ص 
و »گـو مالحسـن مسـأله  بـز «هاي طنزآمیزي هسـتند کـه بجـز    ) از جملۀ حکایت156(ص 

دارند و به صورت غیر مستقیم همگی از نا آگاهی و نادانی مردم جامعه پرده برمی»میرداماد«
کننـد. در داسـتان شـعري بـز مالحسـن      به بیدارسازي و آگاهی بخشی جامعه توصـیه مـی  

عر شود و تیغ انتقاد شـا گو، همان حکایت و شکایت حافظ از زاهدان ریایی مطرح میمسأله
متوجه عابدان زهد فروش است. اما داستان میرداماد، نقد شاعر از روشنفکران را در بر دارد. 

گزینند و بسـیار تخصصـی و   روشنفکران و اندیشمندانی که زبانی جداي از زبان مردم برمی
گویند. به طوري که این شیوة بیانی نه تنها میان آنان و مردم جامعه فاصله عالمانه سخن می

کند. راوي هنرمنـد ایـن   ندازد بلکه گاه هم سلکان و هم فکرانشان را هم از آنان دور میامی
حکایت در عین فشردگی و ایجاز، گفتگویی را میان سه شخصیت منظومه برقرار کرده و بـا  
هنرمندي تمام، یک پیام تکراري و فراموش شده را، بسیار برجسته ساخته و بـه آن هسـتی   

دوباره بخشیده است: 
زید بن خاك وطنـــه چو بگـــکن ــم مـــاد شنید ستــردامـــمی

»من ربک من ؟«ر که : ـــک قبـــملرسید ــرش آمد و از وي پـــبر س
نــلت به سخــد از روي فضیـــآمنا ــم بیــــر بگشاد دو چشـــمی

قنـــر زو متــــقسات دگـــاسطدو داد جواب ــــاسطقسی ست، ب
نـه پیش ذوالمــــرد این واقعــــبفزودش از این حرف، ملک رت اـحی
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»دفنــــاسخ ما در مــــدهد پیــمو ــر این بندة تـــان دگـه زبــک«
رف نزنـن بندة من حـــه ایـو بـــت«فت ـــدید و بگـــریننده بخنـــآف

»نــیدم مــمه نفهـها زد کرفــــحم زنده که بود ــــالم هـــاو در آن ع
)157(همان، ص 

هایـی کـه بـه شعـر سنتـی نزدیکنـد امـا خـالف هنجارهایی شکل دیگـري از منظومه
اند ها را از دست ندادهشود، اشعاري هستند که اگرچه تساوي طولی مصراعدر آنها دیده می

در کاربرد قافیۀ اما رویکرد شاعر به قافیه در آنها به شیوة خاصی است که نوعی آشنا زدایی 
اي است که ساخت آن بـا  هاي شعري آمیختهدهد و حاصل آن ایجاد قالبسنتی را نشان می

هاي شعري وجود دارد به طور کامـل مطابقـت پیـدا    هایی که براي قالبهیچ یک از تعریف
: »رشی«کند ، مثالً منظومۀ نمی

ار و هنگام گردیدن استـگه کدن است ـشب آمد مرا وقت غری
رون کشم پاي راـاز این بیشه بیاي را ـبه من تنگ کرده جهان ج

حرام است خواب
ولناكـریدنی هـــرم بغــبغن مغاك ـرآرم تن زرد گون زیــب

هـرزد تن جویباران همـــبله ـه ریزد ز هم کوهساران همــک
ادــد شـنگردن

استدو چشم وي امشب نتابیده ده است ـــیر خوابیـا شـنگویند ت
امه پا در گریزــــنهاده ز هنگز ـال ستیــت از خیـرسیده اســبت

نهم پاي پیش
)60(همان، ص
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به قالبی در آمیخته از مثنوي ـ مسـتزاد   »شیر«بینیم در منظومۀ داستانی گونه که میهمان
خوریم با این تفاوت که عبارت مستزاد مانند رشتۀ تسمیط در فاصلۀ هر چهار مصراع بر می

چنان که سنت معمول مستزاد است در پایان هر مصراع شعر. نیما معتقد است که: مده نه آنآ
باید هر معنی را به لباس خود داد. وقتی که معنی عوض شد، کلمـه، طـرز عبـارت و    «

بنـابراین  )122، ص 1368(نیما، دربارة شـعر و شـاعري،   »شود.فرم و همه چیز عوض می
فرم سنتی شعر را تغییر دهند: طبیعی است که معانی تازه، 

ج کرت چو کوفتند جرســپنفس ـو قـاي چدر ته تنگ دخمه
ســۀ محبــاریک کهنــدر تلمات ــاگهان شد گشاده در ظـن

یـایی شعمــر روشنـــدر ب
یـوان جمعــاده به زانـسر نه

ارهـکــارگان بیــه بیچــهماره ـها پده، جامهــوي ژلیـــم
ت آوارهـــو آن دگر از والیر این یک از زن و فرزند خبیـب

ی را گنه که کم جنگیدــن یکـای
ه بد خندید ...ـه کـآن دگر را گنو

)73، ص 1373(نیما، مجموعۀ کامل اشعار، 

)، سـاخت قافیـه،   83(ص »خـارکن «در این منظومه (محبس) و همچنـین در منظومـۀ   
د با مسامحه بتوان آن را چهار پـاره ـ مسـمط نامیـد. در     قالب خاصی را پدید آورده که شای

شویم کـه شـکل در آمیختـۀ مسـمط ـ      با قالبی کامالً نا آشنا روبرو می»خانوادة سرباز«شعر 
مثنوي ـ مستزاد را دارد: 
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ردهــاکـواب نــاکنون این زن خــترده ـــــوزد بر دم پــسشمع می
ارهـــچـاره ! آه ! بیــــچـه ! بیآواره ــــست او روي گهتکیه داده

شردة خانهــست پۀ چنديــوصل
شحافظ النه

وابگاه اوــت خــسۀ تنگیــدخمت آه او ــن زن هســونس ایــم
اريـدکــر بــره بهــسی تیـمحبک چار دیواري ــت لیـقـدر حقی

ن کهسارــم چون تــه از هـریخت
ر دیوارــپیک

)68(همان، ص

بندي خود از شعرهاي نیما، این اشعار را در گروه دوم دکتر پورنامداریان در طبقهآقاي
در آنها در رکن صورت دستکاري «دهد و معتقد است که یعنی شعرهاي نیمه سنتی قرار می

هاي سنتی مشهور و متداولتر که بر اساس شـیوة اسـتفاده از قافیـه در شـعر     شود و قالبمی
شود و یا دستخوش تغییراتـی نسـبتاً غیـر    شته است کنار گذاشته میکالسیک قرنها تداوم دا

تري بـه شـعر   اما اگر رویکرد دقیق)57، ص 1381(پورنامداریان، »گردد.عادي و ناآشنا می
هایی بینیم که در اشعار شاعران کالسیک هم گاه چنین عدول از سنتسنتی داشته باشیم می

الدین محمد مولوي گاه کارکرد قافیه و ردیـف شـکل   وجود دارد مثالً در غزل موالنا جالل
بند ـ غزل یا مسمط ـ غزل بـه    عقالب شعري را کامالً در هم ریخته و مثنوي ـ غزل یا ترجی 

بنابراین به صـرف رویکـرد   )98و 94و 85، صص 1380(خلیلی جانتیغ، وجود آورده است
ر اشعار کالسیک هم نمـودي از  خاص نیما به قافیه و تغییرات جزیی در کاربرد آن که گاه د

توان شعر او را شعر نیمه سنتی نامید اگر چه همۀ این خورد به زعم بنده نمیآن به چشم می
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هایی بوده است براي هموار سـاختن راهـی کـه    تغییرها و عدول از هنجارها در واقع تمرین
شکنی شعري در پیش رو داشته است. شاعر در جهت سنت

خت نواشعار روایی با سا
هـاي  درست است که حالت عاطفی شاعر به صورت ناخودآگـاه باعـث آفـرینش فـرم    

سنتی یا غیر سنتی در شعر نیما شده است امـا نبایـد از نظـر دور داشـت کـه همـین خلـق        
هنرمندانه و ناخود آگاه، به تدریج شاعر را متوجه نقش قافیـه در تغییـر سـاختار شـعري و     

نموده است و موجب شـده تـا در کـاربرد قافیـه نـوآوري      کارکرد آن به عنوان زنگ مطلب 
نموده در جهت مقید نماندن به شکل سنتی آن تمرین کند. در واقع توجـه نیمـا بـه کـاربرد     
تازة قافیه سیاه مشقی بوده که او را بـه سـوي انقالبـی نـوین رهنمـون گشـته اسـت. ایـن         

هـایی ماننـد کـار    ن را در منظومـه اي رسانده که نمود آها سرانجام او را به زبان تازهکوشش
(ص ”مـانلی “)، 244(ص ”خانۀ سریویلی) “387)، پی دار و چوپان (ص 412شب پا (ص 

)، 424( ص ”پادشــاه فــتح“)، 491(ص ”مــرغ آمــین“)، 509(ص ”روي بنــدرگاه“)، 350
ام خانـه “)، 504(ص ”داروگ“)، 517(ص ”مـن چشـم در راهـم   ترا“)، 444(ص”مهتاب“

ن شعرهاسـت کـه نیمـا    یمـ ، در هبینیم) و صدها شعر هنري دیگر می504(ص ”ابري است
دهد و در مجموع در روند طبیعی تحول و روایتگري را با نوآوري در وزن و قافیه پیوند می

تـر شـاعر، چهـرة    دارد. حرکتی کـه نهایتـاً در شـعرهاي کوتـاه    رشد ذهن و زبان گام بر می
دهد. را در عرصۀ توسع زبان و هنر بروز مییابد و تکامل بیشتري تري میموفق

شـود. راوي یـک یـا دو تیـپ     هاي کوتاه نیما بدون مقدمه شروع میدر مجموع داستان
آورد و پـس از ارائـه طرحـی کوتـاه از     مورد نظر خود را در طرحی داستانی به صـحنه مـی  

یـا  پـردازد. روایـت سـاده اسـت و زبـان و بیـان شخصـیت       گیـري مـی  حکایت، به نتیجـه 
اي وجـود  هاي بلنـد ، اول مقدمـه  ها، همان زبان و بیان راوي است. اما در منظومهشخصیت
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کند و سپس به معرفی تیپ مـورد نظـر خـود    دارد. راوي ابتدا صحنۀ داستان را توصیف می
پردازد : می

تابد، رود است آرام ماه می
بر سر شاخۀ او جا تیرنگ  

ولی در آیش  دم بیاویخته، در خواب فرو رفته ،
)412، 1373(نیما، مجموعۀ کامل اشعار، کار شب پا نه هنوز است تمام

هـاي مـادي و معنـوي تیـپ     توصیف جزئیات کنش، محیط، وضعیت ظاهري، ویژگـی 
گویـد کـه   گیرد. او بـا صـراحت نمـی   همه و همه به طور غیر مستقیم صورت می“ شب پا“
دمـد و زمـانی بـر طبـل     کند و گاهی در شاخ مییجاد میاز ترس گراز سروصدا ا»شب پا«

گوید که او از شدت فقر مانند دوك الغر است بلکه بـا غیـر مسـتقیم    کوبد. مستقیماً نمیمی
هاي شکسپیر را خلق آور نمایشنامهانگیز و بهتگویی و شگرد مناسب هنري ، فضاي هراس

کند : می
دمد گاه به شاخ  می

به چوب  کوبد بر طبلگاه می
زا وندر آن تیرگی وحشت

نه صدایی است به جز این ، کزاوست  
هول غالب، همه چیزي مغلوب  

رود دوکی، این هیکل اوست می
اي ، این است گرازرسد سایهمی

)412(همان، ص 
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راوي با طرح اینجا با خویش است. در ”شب پا“کار بعدي راوي کل، تجسم گفتگوي 
سازد: شخصیت با خود، گذر از یک پرده به پردة دیگر نمایشی را ممکن مینجواي 
ب آلوده، به چشمان خسته  اخو

:  گوید بازهر دمی با خود می
چه شب موذي و گرمی و دراز «

است زنم  تازه مرده
هایم  چهبگرسنه مانده دو تایی 

نیست در کپۀ ما مشت برنج  
)412(همان، ص ؟بکنم با چه زبانشان آرام

، راوي از ناخود آگاهی او نیز خبر دارد و آنچه را که به بر شنیدن نجواي شب پاعالوه
اي است که ذهنیت بـارور و خالقـی   شنود زیرا او فرزانهشود نیز میتیپ مورد نظر الهام می

:دانددارد و تمام جزئیات داستان را از پیش می
گویند:  مثل این است به او می

هاي تو دو تایی ناخوش  بچه«
سوزند  دست در دست تب و گرسنگی داده بجا می

اند آن دو بی مادر و تنها شده
مرد !  

غ آنها  ابرو آنجا به سر
در کجا خوابیده  

)412(همان، »اند ...به کجا تا شده
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، صـحنۀ  شـود؛ راوي در البالي این گفتگوهاي بیرونی و درونی که چند بار تکرار مـی 
، سـوختن کلـه ســی،    »گرد مهتاب بر آن بنشسـته «آلودي که ها، هواي مه، جوالن پشهآیش

هـا و خـوردن   آمـدن خـوك  ”سگ شب پا“پـرواز ضعیـف شـب تـاب، خوابیـدن دالنـگ؛ 
کند: ها را توصیف میزار، و سرانجام جان سپردن دردناك بچهبرنج

:  گویدتن آنها به پدر می
اند ههایت مردبچه«

پدر ! اما برگرد  
اند  ها آمدهخوك

)416(همان، ص »اند ... بینج را خورده

نهایـت جانسـوزي  و پـایـان منظومـه، روایـت بسیـار تأثیـرگـذار و القـاي عاطفـۀ بی
انگیزي با هم گره خورده و به نمایش در آمده تاست که در آن رنج و درد و زیبایی و شگف

. رنج درماندگی و واماندگی شب پا در کنار اعجاب تصویر و تجسم هنرمندانۀ شاعر: است
چه کند گر برود یا نرود  

گردد  دم که با ماتم خود می
رود شب پا آن گونه که گویی به خیال  می
رود او نه به پا  می

کرده در راه گلو بغض گره  
گردد با او از جا  هر چه می

هست از بر او  هرچه ... هر چیز که 
آید در چشم  همچنان گوري دنیاش می

)416(همان، ص و آسمان سنگ لحد بر سر او
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آور و واماندگیِ تیپِ شـود و راوي استمـرارِ وضعیـت رقـتو بـاز صحنـه عـوض می
، شب همان . هیچ چیز عوض نشدهکندمورد نظر خود را با هنرمندي کم نظیري توصیف می

رسـد.  اي به گوش میرود و از دل جنگلِ دور نالهت. رود همچنان آرام به پیش میشب اس
چنان سنگین بود که باید زن و کودکانِ شب پا در زمستان فقر و نداري فسردند و فاجعه، آن

کرد اما هیچ اتفـاقی نیفتـاد. هـیچ چیـز     اساس زندگانی اجتماعی و بناي ستم را واژگون می
کنـد. هسـتی ادامـه    ز جابجا نشد. حیات، روال طبیعی خود را طی مـی تغییر نکرد و هیچ چی

آرام دارد. شب جامعۀ ایران همچنان در تداوم است و رود خشم ملت به تالطم در نیامـده، 
رسد اما چراغ آگاهی و امید، دل اي از جنگل دور به گوش میگاهی نالهکند. گاهحرکت می

حاصل و براي اش، همچنان بیبراي او و خانوادهمرده و کم سوست و کار شب پاي نوعی، 
توانمندان و زورمداران جامعه پرحاصل است: 

هیچ طوري نشده، باز شب است 
همچنان کاول شب، رود آرام 

اي از جنگل دور  رسد نالهمی
سوزد دل مرده چراغ  جا که می

کار هر چیز تمام است بریده است دوام 
لیک در آیش  

)417(همان، ص نوز است تمامکار شب پا نه ه

هاي رواییِ با ساخت نو، نیما شکل و محتواي اثر را با یکدیگر هماهنـگ و  در منظومه
گرنـه صـرف وارد   متناسب نموده است یعنی اندیشۀ نو در ساختی نوین ارائه شده اسـت و 

: نویسدشود. خود او میآوري نمیکردن لفظ نو موجب نو
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با کلمات توپ و تفنگ در آن نو شده بود. در واقع شعر را تـوپ و تفنـگ   سابقاً شعر «
دار گردیـد.  دار کرده بودند چنانکه در زمان مشروطه شعر وطـن دار شـد و بعـدها ماشـین    

بعضی از اشعار زمان قاجاریه حاکی از این حالت نویی است فقط امروز شعر طور دیگر نو 
هـاي  با این اعتقاد است که در این روایت)31ص ،1350(نیما، تعریف و تبصره، »شود.می

گونـه تفسـیر   هنرمندانه شاعر عشق به انسان را به نمایش درآورده است. او این عشق را این
: کندمی

عشق خاص شاعر، مانند همۀ احساسات او، عشق و احساساتی است که با او تخمیـر  «
زبان غزل بیــان نکــرده بلکــه در    یافته و به صورت دیگر در آمده است. چه بسا آن را به

ها یا آثار دیگـر خـود بـه زبـان     هـا و نمایشضمـن هـر واقعـه و هـر روایـت، در داستـان
)230، ص 1368(نیما، دربارة شعر و شاعري، »آورده

اي هـاي اسـطوره  عشق به انسان و جامعۀ انسانی در شعر نیما گاهی در قالـب روایـت  
یک تیپ اساطیري است که در روایـت نیمـا، نمـاد یـک مصـلح      ،»ققنوس«شود. نمایان می

بخشد: گردد که با دادن جان، استمرار و ادامۀ حرکت مبارزاتی را تحقق میاجتماعی می
آن مرغ نغز خوان  

در آن مکان ز آتش تجلیل یافته، 
اکنون به یک جهنم تبدیل یافته،  

دهد تکان  ست دمبدم نظر و میبسته
چشمان تیزبین  

وز روي تپه  
زند  ناگاه چون بجاي پر و بال می

از ته دل سوزناك و تلخ  
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نداند هر مرغ رهگذر،  که معنیش 
هاي درونیش مست  آنگه ز رنج

افکند.  خود را به روي هیبت آتش می
ست مرغ  دمد و سوختهباد شدید می

ست مرغ  خاکستر تنش را اندوخته
)223، ص 1373(نیما، مجموعۀ کامل اشعار، هاش از دل خاکسترش به درپس جوجه

سازي بشر همیشه تداوم دارد اسطوره و شعر هر دو زادة ذهن خالق انسانند و اسطوره
هـاي نـوینی را خلـق    و در هـر عصـري بنـا بـه نیـازهـاي تـازة جامعـه، شاعــر اسـطوره  

ن سوشـیانت هـزارة سـوم    اي اسـت. او همـا  هـاي اسـطوره  از این تیپ»مرغ آمین«کند، می
و سر انجام حضـور او در  »نشان از روز بیدار ظفرمندي است«زرتشت و به قول خود نیما 

تاراند و صبح پیروزي را شب و شب زدگی جامعه را می»هر دم آمین گفتنش«میان مردم و 
آورد: به ارمغان می

از فراز بام  
خواند خروس از دور  در بسیط خطۀ آرام ، می

افد جرم دیوار سحرگاهان  شکمی
وزبر آن سرد دوداندود خاموش

افزاید هر چه با رنگ تجلی ، رنگ در پیکر می
گریزد شب  می

آیدصبح می
)497(همان، ص 
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هدف روایت
رود. گـاهی تبـدیل   روایت، گاهی براي اثبات مطلب و متقاعد کردن خواننده به کار می

المثل در اختیـار مخاطبـان قـرار    شود که به عنوان پند یا ضربمیاي به فرمول کالمی ساده
گیرد و گاهی براي برانگیختن دقت و به قصد گریـز از تنگناهـاي فرهنگـی ـ اجتمـاعی      می

هاي روایی نیمـا در سـاخت سـنتی و بـا معنـاي تعلـیم، دو هـدف        سانسور است . حکایت
که مضـمون آن از قبـل وجـود داشـته     هایی راکنند یعنی شاعر منظومهنخستین را دنبال می

اي را اي اخالقی و تعلیمی را به خواننده اثبات کند و پند یا کالم حکیمانهسراید تا مقولهمی
آمیز کـه سـاخت آنهـا کـامالً سـنتی اسـت،       هاي داستانی طنزبه او آموزش دهد. در روایت

شـد . در بقیـۀ   بابرانگیختن دقت مخاطب و انگیزش احساسـات او مـورد نظـر شـاعر مـی     
هاي روایی چه آنهایی که به ساخت سنتی نزدیکند و چه آنها کـه از سـاخت سـنتی    منظومه

هـاي اجتمـاعی ـ انسـانی را     اند و فرم تازه و حرف نو دارند و مقولهشعر کامالً عدول کرده
کنند، شاعر روایتگر، قصد القاي عاطفه، تأثیر گذاري بیشتر بر خواننده و گریـز از مطرح می

شـود و بیـان غیـر    تنگناهاي دستگاه سانسور را دارد. به همین دلیل زبـان او اسـتعاري مـی   
هاي این ها و زبان پر رمز و راز از دیگر ویژگیکند. استفاده از سمبولمستقیم را انتخاب می

ندة روسـی بـراي توصـیف زبـان آثـار      سـ هاي روایی است. سالتیکف شجدرین نویحکایت
کنـد کـه   استفاده می”زبان پنهان کار“یا ”زبان ازوپی“س از اصطالح نویسندگان ناراضی رو

(جمال و میمنت »از نام ازوپ قصه گوي یونانی قرن ششم قبل از میالد گرفته است.«آن را 
کـار ازوپـی   زبان روایتگري نیما هم بیشتر همـین زبـان پنهـان   )195، ص 1377میرصادقی، 

یط اقتصادي ـ اجتمـاعی، زمانـۀ نیمـا بـا روزگـار       است چرا که از نظر دورة تاریخی و شرا
نویسندگان ناراضی روسیۀ تزاري همسان بوده است. 

مخلص کالم اینکه روایتگري نیما در اشعار سنتی و غیر سنتی او، هر دو، نمود یافتـه و  
گر شده اسـت. در اشـعاري کـه    ها جلوهنگاه عمیق او به مسائل حیات انسان در این روایت



131ساخت روایت در شعر نیما

دارد زبان روایت، زبان روایی آثار کالسیک است با این تفـاوت کـه شـاعران    ساخت سنتی
بزرگ روایتگر چون نظامی با انتخاب قالب مثنوي فضاي مناسب نقل و روایت را در اختیار 

اند در حالی که نیما با رویکرد به قطعه عالوه بر محدودیت ابیات، دچار تنگناي قافیه داشته
مین دلیل در ساخت سنتی شعر روایی، بـه تـدریج از قافیـۀ سـنتی     شود و شاید به هنیز می

سـازد  ها رها میکند و وقتی خود را از اسارت قافیه و کلمات حشو درون مصراععدول می
گیرد . تا جایی که در ساخت شعر نیمایی بـه علـت   تري به خود میروایت او حالت طبیعی

اي عروضـی و اختیـار بیشـتر در کـاربرد     هـ شکستن قالب و آزادي در تکرار نا مساوي پایه
گـردد و بـه طبیعـت روایـی زنـدگی، نزدیکتـر       تر میتر و صمیمانهقافیه، زبان شاعر طبیعی

شود. می
هاي کوتاه که اوج و فـرود چنـدانی نـدارد و عرصـۀ     راوي مفسر یعنی نیما در منظومه

دهـد.  ازد و پیام مـی پردگیري میها در آنها محدود است خیلی زود به نتیجهعمل شخصیت
هاي بلند که مجال تفسیر و تحلیل بیشتري وجود دارد و تنگناهـاي اجتمـاعی   اما در منظومه
کند و گاه به عنوان راوي و گـاه در  سازد، دست و پاي سخن را بسیار دراز میرا مطرح می

دهد که همـراه بـا فضـاي دردآلـود     ها گفتگوهاي دور و درازي  را شکل مینقش شخصیت
هاي ساختی کالم و خالف آمـدهاي دسـتوري،   عر و زبان دشوار یاب شاعر و فراهنجاريش

هـا را در منظومـۀ اخالقـی ـ     سازد. ایـن ویژگـی  آور میپیگیري واقعه را براي خواننده مالل
) و مـانلی  274تـا  243) و خانۀ سریویلی (صـص  221تا 168عرفانی قلعۀ سقریم (صص 

هـا دو  هـاي منظومـه  هاي روایی، شخصیت. در این داستانتوان دید) می386تا 350(صص 
تن بیشتر نیستند و عامل کردار و عمل در آنها خیلی فعال نیست و آنچـه ویژگـی برجسـتۀ    

هاي طوالنی و مفصلی است که شـاعر بـه بهانـۀ    هاي شعري است همان دیالوگاین روایت
البتـه ایـن گفتگوهـا ، تعقیـب     کند و آن، دردهاي درونی و مشترك خود و مردم را بیان می

سازد و از این نظر به شیوة حکایت گویی مولوي در روال عادي داستان را اندکی دشوار می
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شود. با این تفاوت که سـیر اندیشـۀ ایـن دو مـرد بـزرگ دریـک       مثنوي معنوي نزدیک می
ت کند و عشق آنان به انسان، آن دو را به طـرح دو جهـان بینـی متفـاو    گذرگاه حرکت نمی

کند. یکی از آن دو چشم به درون دارد و دیگري نگاهش به بیرون از خود است. هدایت می
هاي هنري و موشکافی دقیـق  با این همه خالقیت نیما در تجسم شاعرانه و خلق جلوه

نظیـر و  هاي ویژه و مستقل در آفرینش ادبی، او را بـه روایتگـري بـی   مطالب و طرح نظرگاه
ت انسان تبدیل کرده است. شـعر او هـم مثـل زنـدگی، شـوري و      شایستۀ نقل حکایت حیا

شیرینی، گرمی و سردي، کوتاهی و بلندي، امید و نا امیدي، درد و درمان و غم و شـادي را  
با هم دارد. او بزرگترین روایتگر داستان هستی در عصر ماست و کمتر شعري را از او سراغ 

روایت فریاد است. فریاد کمک خواهی و فریاد داریم که خالی از زمینۀ روایی باشد. شعر او
رهایی خود و شما: 

زنم  فریاد می
ام گرفته  من چهره

من قایقم نشسته به خشکی  
مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست 

صداست یک دست بی
کند طلب من ، دست من کمک ز دست شما می

فریاد من شکسته اگر در گلو و گر 
فریاد من رسا  

راي راه خالص خود و شما من از ب
زنمفریاد می

)500، ص 1373(نیما، مجموعۀ کامل اشعار، 
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